
Forår, fest og fagfordeling 
Kære alle. 
Foråret er over os - og det er den skriftlige og 
mundtlige prøveperiode også fra næste uge. 
Rød og Orange starter skriftlige afgangsprøver på 
mandag, og de har et langt prøveforløb foran sig. 
Prøveperioden kræver noget ekstraordinært af os 
allesammen. Dels er der byt af lokaler og byt af lærere, 
der skal føre til prøve eller varetage censorater, og dels 
er der de hensyn, vi alle skal tage til Rød og Orange, mens de afvikler deres afgangsprøver. 
Vores afgangsklasser skal have optimale rammer og vilkår til deres prøveafvikling, og jeg 
beder derfor alle respektere behovet for ro under prøverne og husker endnu engang på, at 
skolens netværk ikke må anvendes til spil eller streaming. 

Planlægningen af næste skoleår og gruppelærerfordeling 
Ledelse og lærergruppe har været igang med planlægningen af næste skoleår gennem et 
stykke tid, og vi er nu nået så langt, at vi kan løfte sløret for næste skoleårs 
gruppelærerfordeling. Den endelige fagfordeling bliver offentliggjort, når vi også har 
skemaerne for næste år på plads. Det bliver i starten af juni.  

Alle gruppelærere glæder sig til enten at fortsætte med 
deres nuværende grupper eller til at starte samarbejdet 
op med en ny gruppe. 

Stort tillykke til Hvid med kon- og nonfirmationerne i 
den forløbne uge. 

Sidst, men ikke mindst, så husk at sætte et STORT 
kryds i kalenderen lørdag d. 22. juni kl 13.30-22.00, 
for der afholder vi jo vores store årlige sommerfest. 
Planlægningen er i fuld sving, og vi glæder os til at 
fejre skoleåret sammen med alle jer og vise jer et lille 
udsnit af alt det, der er arbejdet med rundt omkring på 
skolen i løbet af skoleåret. I bedes alle bemærke, at 

Maj 2019

Rengøring 
Uge 18: Blå 1 og Bronze. 
Uge 19: Blå 2 og Lime.  
Uge 20: Blå 3 og Grå.  
Uge 21: Blå 4 og Guld. 
Udendørsarbejdsdag lørdag fra 9-13.  
Uge 22: Rød 1 og Hvid.  
Uge 23: Rød 2 og Gul. Skolen er 
lejet ud til Jette fra lørdag klokken 
16 til søndag klokken 23.

Gruppelærere 2019/2020: 
Indigo - Anette B 
Guld - Lise Lotte 
Lime - Brian 
Grå - Louise 

Bronze - Anette S 
Brun - Jakob 
Sølv - Gitte 
Gul - Helena 
Hvid - Josefine 
Blå - Stefan



Sommerfesten tæller som en skoledag, 
og at der er mødepligt. Såfremt man 
mod forventling ikke kan deltage, så skal 
der bedes om fri hos Dorte - ikke hos 
gruppelæreren. Vi er dybt afhængige af 
at alle kommer til sommerfesten, da det 
er næst til umuligt at optræde med de 
enkelte grupper, hvis nogen er 
fraværende. Vi er afhængige af, at vi 
alle er fælles om sommerfesten. Vi 
håber, at I vil møde op allesammen og 
meget gerne tage bedsteforældre, 
mindre og større søskende med. 
Rigtig god weekend 
Dorte 

Foråret frister i fritteren 
Siden sidst har vejret vist sig fra den varme side af, så vi har masser af udeaktiviteter for 
tiden: Bål, bålmad, snitten med knive og øksehuggeri er altid et stort hit, så det fortsætter vi 
selvfølglig med i den kommende tid. Ellers står den på fri leg, fodbold, hulebyggeri, dans og 
musik og mange andre aktiviteter ude i et fri. 
Vi har også holdt børnemøde. Der var som sædvanligt masser af ønsker til fritteraktiviteter. 
I den kommende tid vil flere børn fra Lime gruppe bl.a. arrangere udewellness. Vi er 
spændte på, hvad de finder på at forkæle os med. 

Arrangementer 
Uge 19: De skriftlige prøver starter. Mandag er der 
skolehjemsamtaler i Lime. Tirsdag er der 
bestyrelsesmøde. Torsdag er der forældremøde i Grå, 
Bronze og Guld. 
Uge 20: Tirsdag holdes der fritterforældremøde. Husk 
tilmelding på Viggo. Fredag er skolen lukket på grund 
af Store Bededag. 
Uge 21: Indskoling og Mellemtrin er på gruppelejr, Rød 
og Orange arbejder med mundtlige prøver, Blå og Hvid 
har “NDF elsker” hele ugen. Tirsdag er der møde om 
sommervedligehold med de nye rengøringsansvarlige. 
Uge 22: De mundtlige prøver starter. Tirsdag er der 
møde i musik-og-teaterudvalget. Torsdag og fredag er 
skolen lukket på grund af helligdage.  
Uge 23: Onsdag og torsdag er der Skolehjemsamtaler i 
Sølv.



Vi har også planlagt to rulledage, hvor man må tage sit skateboard, rulleskøjter, løbehjul 
mm med. Bare der ikke er motor på, og bare man har husket sin hjelm, er der nærmest frit 
slag. Vi ruller hos os selv og på Enggården, så der vil også være mulighed for at hoppe lidt 
på deres hoppepude. 
Årets Bøvsekonkurrence skal selvfølglig også afvikles inden sommerferien, ligesom årets 
brydemester skal findes. Vi træner i begge discipliner op til de store begivenheder.  
Vi har også arrangeret en vandkampdag. Datoen kan dog ændres, da vi jo ikke bestemmer 
over vejret. Men vi informerer om det på Viggo, hvis der er ændringer. 
I dag har der været Gamerdag, og vi kommer nok ikke udenom endnu en inden 
sommerferien. Det er selvfølglig ikke lige sæson for Gamerdage, men rigtig mange børn 
synes, at vi har forsømt dem i dette forår, så vi giver os og laver en mere. Det er nu også 
dejligt at se, hvordan børnene hygger sig på tværs af alderesgrupper, griner og er opslugt af 
deres spil. 
De forskellige aktiviteter kan ses på Viggo under fritterforældresamarbejde/aktivitetsplan. 
Husk at tilmelde jer fritterforældremødet på Viggo. I år snakker vi først om trivsel, dernæst 
den korte version af, hvad fritteren er for en størrelse. Skulle man nu have hørt den rigtig 
mange gange før, kan man jo gå efter trivselssnakken. Men så er der altså ingen kage!
Vigtige datoer:  
Bronze besøger Enggården onsdag den 8. maj. 
Fritterforældremøde tirsdag den 14. maj. 

Hilsen The Fritter. 



Skønne og gode Indigo 
Sikke tiden flyver afsted, og tænk sig, at der allerede er gået en hel måned siden Indigos 
første skoledag. Det har været nogle sjove, skøre, hyggelige og ikke mindst lærerige uger 
med de skønne nye skolebørn. 
At lære hinanden at kende 
Vi har brugt meget af denne først tid med at lære hinanden og skolen at kende. Vi har leget 
meget i legegrupper, både ude og inde, hvilket har resulteret i, at da vi idag tog vores 
navnerunde, kunne vi alle navnene, hvilket simpelthen bare er fantastisk. Vi har også flyttet 
siddepladser mange gange, så stor set alle har prøvet at sidde ved bordgruppe med stort set 
alle andre i klassen. Da vi idag fik nye pladser, begyndte de alle samme med det samme at 
snakke med deres nye side- og bordmakker, hvilket er helt fantastisk for vores 
klassesammenhold, men knap så godt for roen i klassen. Den skal vi nok nå at finde. 
Der er kommet et rigtig godt sammenhold i vores lille klasse, og vi nyder at lege sammen 
både med dem fra klassen, storevennerne og de andre friskolebørn. 
Faktisk er det gået så godt, at Indigo-børnene har tjent 10 stjerner og dermed en dag med 
fri leg og legetøj. 
Skole er også “skole” 
Vi er stille og roligt gået igang med at lave en lille smule “skoleopgaver”, så vi kan blive 
gode til at sidde, lytte, tage imod besked og derefter efterleve beskeden. 
De er rigtig seje og gode til at lave de små opgaver, nogle af dem efterspørger faktisk tit 
flere, men nu tager vi det lige stille og roligt og sikrer os, at alle synes det er sjovt. 
Hver dag tager vi datoen samt hvilken ugedag, det er, så hvis de er begyndt at spørge til 
datoen, er det sikkert derfor. 
Når vi tager datoen, skriver jeg det oppe på tavlen, men det er børnene, der finder 
bogstaverne, jeg siger lyden og spørger så børnene, hvilket ord, der gemmer sig bag den. 
De er super hurtige og gode til at lytte efter lydene. Dette gør vi for at øve os i 
bogstavslydende og for at arbejde med deres bogstavsgenkendelse. 
Hinanden, os selv og kroppen 
Vi er også en del udenfor, hvor vi laver nogle små samarbejdsøvelser og leger nogle 
forskellige lege; igen for at styrke klassens sammenhold. Vi laver nogle mindfulness-øvelser, 
hvor vi arbejder med indre ro og fuld opmærksomhed. Det kan for eksempel være at sidde 
ude i skoven med lukkede øjne og lytte til naturen og virkelig prøve at koncentrere sig om, 
hvad man kan høre. Det kan også være at ligge på ryggen med en rispose på maven og 
trække vejret så dybt ned i maven, at risposen løfter sig. 
Hver torsdag er vi i yogarummet, hvor vi også laver nogle forskellige mindfulness-øvelser 
samt nogle kropsbevisthedsøvelser for at styrke os selv, hinanden og kroppen. 

God weekend 
Anna Klara og Simone 



Guldklumper på tur 
Påskeferien ligger nu bag os, og foran os ligger der en lejr. Tiden flyver afsted, og inden 
længe skal vi til Bønnerup Strand og sove i 2 dage. Vi skal sove derude fra tirsdag den 21.5 
til torsdag den 23.5. Torsdag den 9.5 klokken 17 er der forældremøde, hvor I får meget 
mere info om vores lejr.  
Tak for opbakning 
I marts sendte jeg en mail ud vedrørende klassens trivsel; jeres opbakning dertil har været 
langt større end jeg havde forventet. I i kontaktforældregruppen har arrangeret play-dates, 
og resten af forældregruppen har bakket op om jeres initiativ - TAK for det. 
Læselysten breder sig 
Flere af børnene har ivrigt fortalt at de har kigget - og læst lidt - i den nye læsemappe. De 
virkede glade og stolte over at kun læse enkelte, flere eller mange ord; niveauet er 
forskelligt, og sådan skal det være. Alle kan ikke være lige gode til alt, men alle er heldigvis 
gode til noget.  
Vores turdage om torsdagen er en succes. Mega seje turbørn I har. Jeg forventer, at vi 
fortsætter med tur-torsdagen helt frem til sommerferie. Kommer der ændringer i den plan, 
giver jeg lyd.  
Med disse ord ønskes i alle en god weekend  
Kh Anette 

Lime er lejr-klar 

Lejr for Lime i uge 21: 
Kattegat-spejdernes hytte på 
Ydesvej 9 ved svømmehallen. 
 



Fredag den 24. maj møder vi ind på Norddjurs Friskole (hvis I har brug for fritter, så bedes 
I skrive det til mig senest 13. maj, så jeg kan koordinere med fritteren). Pi og jeg har klassen 
fra kl. 8.15-11.45, hvor vi vil hygge, snakke lejr og lave lidt anderledes skoleting. Medbring 
gerne en iPad den dag. Hvis I har brug for fritter om eftermiddagen, så skal I også skrive til 
mig senest mandag d. 13. maj kl. 12.00. 
Brian og Pi er de voksne på lejren, men vi vil inden længe spørge jer forældre om hjælp til 
forskellige praktiske ting i forhold til lejren. 
Mvh 
Pi og Brian 

Grå smil og glade børn 
April måned er nu også gået. Vi kan tydeligt mærke, at solen og masser af energi strømmer 
ind i klassen. Der er masser af smil, gode lege og glade børn over det hele. 
I april har vi arbejdet med eventyr. Vi har talt om, hvordan det kan være, at f.eks. Disney 
vælger en meget blidere slutning end originalen. Vi har lavet betydningsmemory med de 
svære ord,  tegnet alle de vigtige scener, skrevet nye eventyr og arbejdet med 
handlingsbroen og eventyrroulette. Alle børn virker til at være meget glade for forløbet.  
I maj starter vi et nyt forløb op, hvor vi arbejder med ordklasser. Jeg lover at gøre det så 
sjovt og spændende, som man overhovedet kan. Det bliver fortsat torsdag og fredag, hvor vi 
har mange timer sammen. 
Så har vi budt velkommen til Ronja, som i skrivende stund er på prøve. Det er rigtig 
hyggeligt at have en ny pige i klassen - og ret spændende også. 
I billedkunst er vi stadig i gang med at lave fantastisk flotte selvportrætter inspireret af 
Andy Warhol. 
Maj måned er også den tid, hvor vi endelig skal på lejr. Det glæder vi os alle sammen 
virkelig meget til. 
Skole-/hjemsamtalerne er  8. og 28. maj, og så afholder vi forældremøde om lejren 
(sammen med Bronze) den 9. maj. 

Bronze med dyr 
Fabler 
I denne måned har vi arbejdet med fabler, og vi har læst mange  
fabler, og vi har set film om fabler, og vi har lavet vores egen  
fabler. Vi har også lavet nogle meget farverige tegninger til  
vores fabler.  
Det var sjovt.  
Skrevet af Frej, Maja, Alma, Carl Oskar, Halfdan. 

Gruppelæreruge 
Vi har arbejdet med dyr hele ugen. Vi har læst om dyr og lavet 
plancher og små bøger om dyr. Vi har også fremlagt for hinanden. Vi 



har også arbejdet med faglitteratur, og vi har øvet os i skrift.  
Vi har også bestemt, hvad vi skulle lave i nogle timer. Vi spillede rundbold og legede 
dåseskjul. Det var sjovt.  
Skrevet af Frida, Marius, Olivia og Jens Otto. 

Frikvarterer 
I frikvartererne er vi nogle, der bytter Pokemon kort og leger “Politi og røver”. Man må ikke 
blive taget af politiet, for så bliver man selv politi. Krig leger vi også tit. Fodbold kan vi også 
lide. Nede på multibanen spiller vi.  
Skrevet af Anna, Matias, Viktor, Markus 

Minikonfirmander.  
Mange af os er startet på minikonfirmand. Bussen kommer kl.13.30, så kommer vi ind i 
kirken, så læser vi i Børnenes bibelbog og synger nogle vers. Vi laver dyr ud af ler, og så får 
vi boller. Så synger vi farvelsangen, og så kommer bussen og tager os med hjem til skolen. 
Skrevet af Sofia, Cecilie, Elias, Kristian 

Lejr 
Vi skal på lejr fra den 20 til den 24 maj. Vi skal bo i Hummelmosen. Vi skal afsted sammen 
med Grå. Der er en stor naturgrund. Vi glæder os.  
Skrevet af Valdemar, Sigrid, Gustav, Lina 
 

Livet på MT 
For 6. gang underviser 6. klasse resten af mellemtrinnet i matematik. Gul valgte at 
undervise i brøker, decimaltal og procent, hvilket bestemt ikke er det nemmeste emne at 
kaste sig ud i. Gul havde op til knoklet med at forestille sig og tilpasse deres undervisning til 
den gruppe elever, de var blevet tildelt. De har udover at finde og udvælge opgaver, lavet 
deres egne spil og lege i et forsøg på at gøre de tre matematikdage spændende og lærerige 
for deres MT-kammerater. 
Gul har øvet sig i at planlægge i forhold til, at man er nødt til at være færdige og klar til et 
bestemt tidspunkt. De har øvet sig i at stille sig op foran andre og forklare noget tydeligt, så 
alle ved, hvad de skal. Sidst, men ikke mindst, har de lært, hvor vigtigt det er, at man 
benytter alle i gruppearbejdet, og at forskelligheder er vigtige, når et gruppearbejde skal 
fungere rigtig godt. 
Brun og Sølv har været rigtig gode, kloge og søde elever, og har alle vist sig fra deres bedste 
side. De er blevet gode til at bestemme brøker, forlænge og forkorte brøker, omregne 
mellem brøker, decimaltal og procent, og nogle kom endda i gang med at finde 



fællesnævner til addition og subtraktion med brøker. De har samarbejdet på kryds og tværs, 
og kim til nye venskaber er blevet lagt. 
Maj måned står i lejrens tegn, og Gul skal til Bornholm med Anette og Robert, hvor de skal 
bo i hytter og cykle øen tynd efter Bornholms klassiske seværdigheder. Sølv og Brun skal 
med Gitte, Jakob og Jeanette til Odense. De er så heldige at skulle bo på en friskole, som 
altid giver en særlig hyggelig atmosfære med god plads til leg inde og ude. De skal bl.a. lave 
eventyr “HC Andersen-style” og på opdagelse på Egeskov slot. Det er altid noget helt særligt 
at være på lejr sammen, og der skabes nye stærke bånd, som er uvurderlige for læring og 
trivsel, når vi er tilbage på skolen. 

Brune fortællinger 
Kære alle i og omkring Brun. 
Lige et lille bøvs herfra. Ikke et stort et, da næste måned mest består af lejr - hvilket vi har 
holdt forældremøde omkring.  
Vi er dog i gruppetimerne gået igang med lidt nye emner, som lige får lov at blive nævnt 
her. På baggrund af elevernes fantasifulde "Plastic Change-stile" er vi gået igang med et lille 
forløb om skriftlig dansk. Her skal vi lære lidt om tegn (punktum og lidt komma), 
sammensatte ord og egenavne.  
Vi er også gået i gang med Fandangos næste kapitel om 
"Tema". 
I historie har vi taget hul på vores nye emne om "Det gamle 
Rom". Jeg startede med at vise lidt billeder fra min tur til 
Rom før påskeferien, hvorefter eleverne efter lidt læsning 
filmatiserede myten om Roms tilblivelse med Remus og 
Romulus.  
Som I nok alle ved, har vi fået en ny pige i klassen. Hun hedder 
Emmeline og virker allerede til at være faldet godt til i klassen. Velkommen til hende.  
Ikke mere herfra. Jeg glæder mig til at være sammen med alle jeres skønne børn i Odense 
og lære dem bedre at kende. 
Jakob 

Sølv om lejr og lillevenner 
Det står lejr i både tanker og planlægning. I ved 
fra forældremødet i går nogenlunde, hvad vi skal 
se og lave, og vi glæder os til at lære Brun at 
kende, så vi kan have et godt fællesskab med 
dem, når de kommer ned og bor ved siden af os 
efter sommerferien. 
Men det er ikke alt, der er lejr. Vi har afrundet 
det meste af det, vi satte os for, men både før og 
efter lejren sætter vi den sidste slutspurt ind med 
både Fandango, Stavevejen og vores øvrige 



materialer. Hjemme må eleverne 
rigtig gerne skrue mere op for 
læsningen. En test foretaget af 
Anette Schougaard viser, at de 
ligger virkelig godt på 
læsekompetencer, men det skal 
ikke give anledning til at slappe 
for meget af, for læsning er 
indgangen til rigtig meget læring. 
Jeg vil anbefale, at alle læser 
fysiske bøger, og ikke digitale, 
med mindre man har brug for 
digitale værktøjer til sin læsning. 
Vi har haft en hel måned som 
storevenner, men vi er slet ikke 
færdige med at lære de små at 
kende. Rigtig mange sølvbørn 
leger med Indigo i pauserne, 
drager stor omsorg, møder dem 
om morgenen, og er ganske 
enkelt formidable. Et par stykker 
er blevet eksperter udi plaster-
klipning og sårafvaskning; også 
når det egentlig ikke er brug for 
det, men mest for opmærksomheden. Men vi skal også i maj og juni være mere sammen 
med dem i undervisningssammenhæng. Som udgangspunkt bliver det om onsdagen. 
Husk også skolehjemsamtalerne 5.+6.+13. juni. Der vil som altid hænge sådan en god 
gammeldags lap papir på døren i Sølv, som I kan skrive jer på. 

Hav en skøn og solrig weekend. 
Gitte 

Gul gjorde det! 
Læs om Guls store indsats og læring under 
matematikdagene i det fælles skriv “Livet  
på MT” herover.  



Overbygningen for fulde drøn 
Kære OB  
Vi er nu i fuld gang med forberedelser til afgangsprøverne. Det mærkes i hele huset. Dels er 
der en del skemabyt, især i de kommende uger, dels har vi arbejdsgrupper til at sidde 
overalt. Det summer af liv.  
Blå og Hvid har i den forgangne uge haft travlt med at færdiggøre deres fællesprojekt om 
“Taler der forandrede verden”. Det har været et godt projekt, hvor der ikke bare har været 
fokus på indhold, men også form og struktur. At arbejde med projektarbejdsformen er en 
proces, som skal øves. Grupperne er godt på vej!  
Rød og Orange har i mellemtiden været optaget af eksamensforberedelser til den 
fællesfaglige naturfagsprøve. Den første af mange. Det er en projektprøve, hvor man får 
mulighed for at forberede sig indenfor et område, man trækker. Det er en prøveform, som 
har vundet mere og mere indpas igennem de seneste år, og vi har gode erfaringer med den. 
Til gengæld ved vi også, at der i både maj og juni er fokus på disse projektperioder, hvor 
det ene eksamensprojekt efterfølges af det næste. Vores unger gør det godt, og er gode til, at 
tage en ting ad gangen.  
Husk, at alle informationer om afgangsprøverne ligger på Viggo under Rød/Orange rum.  
I søndags fik vi Hvid konfirmeret. Et stort tillykke til og med dem! Op til en konfirmation er 
der en herlig summen om taler, sange, kjoler, sko, Blå mandag m.m., denne gang ingen 
undtagelse.  
Vi nærmer os uge 21; ugen hvor MT og Indskolingen tager på lejrtur. I denne uge benytter 
overbygningen sig af, at “være alene hjemme”. Vi har nemlig vores årlige NDF-elsker 
projekt, hvor vi har det absolutte fokus på MUSIK og KREATIVITET! Det glæder vi os til. I 
skal nok høre nærmere. Det er Hvid og Blå der er på. Orange og Rød har fagdage (det har 
9. klasse altid i den uge). 
De kærligste forårshilsner 
OB-teamet! 



Hvid 
Kære Hvid og forældre i Hvid 
Så kom vi igennem første projekt i overbygningen. Hele sidste uge gik med at læse og høre 
talerne, analysere, lave video-logbog og video-præsentation, skrive konklusion og til slut 
aflevere det hele i Book Creator. Alle arbejdede godt og koncentreret i ugens løb, og nogle 
fik da vist også lidt sved på panden til sidst ;-) Men der lykkedes for alle at få afleveret, og 
vi glæder os meget til at se og læse, hvad de er kommet frem til. 
Hverdagen står nu igen på almindeligt skema. I dansk er vi netop startet op med emnet 
“Billedfortællinger,” hvor vi skal opbygget en grundlæggende viden om emnet, samt 
analysere et par billedbøger.  
Forårshilsner, Sasja 

Blå 
Kære forældre i Blå 
Vi har siden sidst læst og færdiggjort arbejdet med romanen “Flugten” og set 
dokumentarfilmen “Stages”. Vi har netop også fået lagt sidste hånd på årets sidste projekt 
nemlig “Taler, der ændrede verden”. Alle gruppernes videobesvarelser vil vi nu med 
spænding se og vurdere. Alle grupperne får en samlet karakter for deres arbejde.  
I den næste tid skal vi i gang med to ting. Jeg vil lave en såkaldt ST8-prøve med klassen i 
den kommende tid. ST-prøverne er et effektivt diagnostisk materiale til beskrivelse af såvel 
klassens som den enkelte elevs stærke og svage sider, når det gælder stavning. Hermed 
kvalificeres mit overblik over, hvilke undervisningsområder der eventuelt kræver særlig 
indsats. ST-prøverne er et normalt og bredt anvendt redskab i skoleregi.  
Vi skal også i gang med det næste emne på årsplanen, som er “I Danmark er jeg født”. Her 
skal vi rejse tilbage i tiden til Romantikken, hvor Danmark led store politiske tab, og hvor 
den danske befolkningen led. Men Romantikken var også tiden, hvor ‘den industrielle 
revolution’ rystede verden og berørte hverdagen for alle mennesker. Og det var tiden, hvor 
kærligheden til fædrelandet blev skabt. Den moderne nationalisme ‒ der i tiden efter 
Romantikken har haft enorm betydning ‒ fandt sin form. Vi skal læse Oehlenschläger og 
H.C. Andersen, analysere malerier fra Guldalderen og lytte til sange af Ulige Numre. Det 
bliver godt! 
På onsdag den 8. maj skal vi gå sambaoptog for dagplejerne. Vi mødes alle på skolen og 
hjælper hinanden med at pakke udstyr. Derefter cykler alle til idrætscentret, hvor cyklerne 
parkeres. Derfra går alle til Lidl’s parkeringsplads, hvor optoget starter fra. Optoget starter 
omkring kl. 09.00. I er alle inviteret til at kigge på og danse med på vejen.  
De bedste hilsner 
Stefan 

Rød/Orange 
Husk, at alle informationer om afgangsprøverne ligger på Viggo under Rød/Orange rum. 


